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L iniewo
A k t u A l n o ś c i  G m i n n e

Gazeta bezpłatna, grudzień 2012

Z okazji  zbliżających się  Świąt Bożego 
Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 
2013 Roku szczerze życzymy Państwu 
Radosnych Świąt w miłości  i  wierze. 
Zdrowie niechaj  zawsze sprzyja,  a życie 
w szczęściu i  pomyślności  mija.

Szanowni Państwo
mieszk a ńcy Gminy liniewo

Sy tuacja finansowa Gminy liniewo  
na koniec roku 2012

Każde zakończenie roku skła-
nia do refleksji, przeglądów, 
podsumowań i porównań. Nie 
inaczej jest w tym roku w od-
niesieniu do działań Urzędu 
Gminy, polityki jego kierownic-
twa i rezultatów osiągniętych w 
ostatnich dwunastu miesiącach. 
To podsumowanie dotyczy za-

równo działań widocznych „go-
łym okiem” (inwestycji, budów, 
dróg…), jak i tych, których ta-
jemnice kryją dokumenty zgro-
madzone w segregatorach, 
komputerowych plikach i na 
bankowych kontach. Oto trochę 
danych dotyczących finansów, 
polityki socjalnej – odpowiedzi 

na pytania, między innymi, o 
zadłużenie Gminy, o dofinanso-
wania do inwestycji, o szkoły i 
przedszkola. Wszystkie gminy i 
samorządy podobne dane po-
dają do publicznej wiadomości, 
więc można je ze sobą porów-
nać. Nie musimy się wstydzić!

Dotacje i dofina nsowa ni a

Gmina Liniewo w rozpatrywanym okresie zdobyła z Unii Europejskiej 7,519 
mln zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje kwotę 1 610 zł.

Drogi, k a nalizacja i wodoci ągi

na zwa z ada ni a Sum a k m

Wartość  
na jednego mieszk a ńc a

w metr ach  
na 1 mieszk a ńc a * *

Budowa/ przebudowa sieci wodociągowej 12,01 km 2,591 m/mieszkańca
Budowa przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej/ deszczowej 17,94 km 3,834 m/mieszkańca

Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej 3,195 km 0,684 m/mieszkańca
(ciąg dalszy na stronie 3)
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Pr zeżyli ze sobą 50 l at

gospodarowali na roli, 
mają troje dzieci i sze-
ścioro wnucząt.

Pani Teresa poza prowadzeniem gospodarstwa i wychowaniem dzieci, 
sprzątała w Urzędzie Gminy i stąd przeszła na emeryturę, Pan Piotr, ko-
wal, pracował w Gminnej Spółdzielni. Wychowali dwoje dzieci i doczekali 
się trojga wnucząt.

Pan Leonard jeździł z kinem, Pani 
Irena zajmowała się domem, trójką 
dzieci, a teraz oboje cieszą się z wnu-
ków, których mają dwóch.

Teresa i Piotr Łankowscy z Liniewa.

Irena i Leonard 
Górscy z Głodowa. 

Pan Heinz był traktorzystą w PGR-ze, Pani Gertruda 
zajmowała się domem i dziećmi, a doczekali się trójki 
potomstwa i dziewięciorga wnuków.

Gertruda  
i Heinz Noffke  

ze Starego Wieca. 

Tym razem kilka czcigodnych par z naszej Gminy obchodziło taką samą rocznicę – pięćdziesiąt lat 
pożycia małżeńskiego. To bardzo dużo i dlatego prezentujemy Jubilatów przyłączając się do serdecz-
nych życzeń, które Im złożyli przedstawiciele władz gminnych: Wójt Mirosław Warczak, Sekretarz Gmi-
ny Jacek Sosnowski i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Felicja Szutenberg. Oto Jubilaci:

Hannemaria  
i Franciszek Słowik 
z Chróstów Wysińskich
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W rozpatrywanym okresie nowej 
kadencji w Gminie Liniewo nie zlikwi-
dowano żadnej szkoły ani przedszkola. 
Prowadzona jest polityka utrzymania 
istniejącej sieci szkół i zatrudnienia 

nauczycieli w gminnej oświacie po-
mimo wzrostu kosztów i turbulencji 
finansów publicznych. Gmina posiada 
dwa Zespoły Oświatowe w Liniewie i 
Garczynie. W skład zespołów wchodzą 

również dwa Przedszkola Samorządo-
we. Ponadto w istniejącej sieci szkół 
mamy dwie Szkoły Podstawowe w 
Wysinie i Głodowie.

W chwili obecnej wskaźnik zadłużenia Gminy Liniewo wynosi 25,7% w stosunku do 60% dopuszczalnego  usta-
wowo progu (kwotowo – 3 992 152 zł). Taki poziom zadłużenia wynika z długofalowej stabilnej, konsekwentnej i 
prorozwojowej polityki gminy.
Zestawienie umów na kredyty i pożyczki na dzień 24 października 2012 roku

lp na zwa Ba nk u na zwa  z ada ni a

kwota   
k r edy tu  

lub  
poż yczk i

Sta n  
z adłużeni a  
na 24 .10.2012

1 Bank Gospodarstwa Kra-
jowego Gdynia Budowa dróg: Tysiąclecia, Szkolna, Orle 1 000 000 781 250,-

Bank Gospodarstwa Kra-
jowego Gdynia Sfinansowanie deficytu w 2011 roku 1 000 000 892 900,-

2 WFOŚ i GW Gdańsk
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Orlu 
wraz z budową. Kanalizacji  sanitarnej . 
w Głodowie

1 430 000 1 088 000,-

3 Bank Gospodarstwa Kra-
jowego Gdynia

Pożyczka na prefinansowanie zadania 
pod nazwą ,,Wykonanie sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z niezbędną  infrastruk-
turą techniczną w miejscowościach Stary 
Wiec ,Płachty,Wysin i Liniewo”

1 042 503 830 002,-

4 WFOŚ i GW Gdańsk

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z niezbędną  infrastrukturą tech-
niczną w miejscowościach Stary Wiec 
,Płachty,Wysin i Liniewo”

750 000 400 000,-

RaZem 5 222 503 3 992 152,-

k redy t y i zadłużenie

Sy tuacja finansowa Gminy
(ciąg dalszy ze strony 1)

Polit yk a socjalna i oświ ata

Drodzy Rolnicy,
mijający rok dla całego naszego polskiego rolnictwa, rolnicze-

go stanu był niełatwy. Szczególnie mocno i boleśnie odczuliście 
to wy Rolnicy Gminy Liniewo podczas klęski żywiołowej grado-
bicia oraz ulewnych deszczy, które Was dotknęły. mam nadzieję, 
że moje starania i osobiste zaangażowanie wspólnie z Wójtem 
Gminy i Radnymi przyczyniły się do podtrzymania was na du-
chu, dodatkowego wsparcia, przywrócenia w Waszych gospodar-
stwach rolnych w 2013 roku produkcji rolnej.

Gospodarka rolna to wyjątkowy dział produkcji, który obar-
czony jest dużym ryzykiem i nieprzewidywalnością czynników 
klimatyczno – pogodowych.

Obecnie przedstawiciele naszych władz z Premierem na czele 
negocjują w Brukseli nowy pakiet wsparcia dla rozwoju wsi i 
rolnictwa na lata 2014 – 2020. Negocjacje te są niezmiernie 
trudne, ponieważ obarcza je kryzys w strefie euro i nie tylko. 
Walczymy jednakże z uporem i determinacją o jak najlepsze wa-
runki wsparcia dla naszego rolnictwa, jej wielowiekowej trady-
cji, dziedzictwa kultury, wiary oraz walorów naturalnych. W tak 
niełatwym  dla kraju i rolnictwa czasie my Rolnicy musimy być 
razem.

Serdecznie pozdrawiam i Bóg Zapłać za tegoroczny plon
Wiceminister rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kazimierz Plocke
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odwodnieni a centrum wsi Wysin 
To kolejna, niezwykle potrzebna 

inwestycja, którą trzeba będzie wy-
konać. Trwają rozmowy mające na 
celu przebudowanie odwodnienia 

centrum Wysina w roku 2013 tak, 
by zapewnić odprowadzanie wody z 
terenu w okolicy Kościoła. Zadanie 
planujemy wykonać w porozumieniu 

ze Starostwem Powiatowym w Ko-
ścierzynie. 

Budowa drogi or az park ingu w lubiesz ynie
To była bardzo potrzebna inwe-

stycja, bo przecież bardzo duża 

część mieszkańców naszej gminy 

odwiedza ośrodek zdrowia, dojeż-

dża tam własnym transportem. Na 

odcinku ponad 345m (przy zmien-

nej szerokości 3-3,5m) położono 

mieszankę bitumiczno-asfaltową 

oraz jeden m pobocza utwardzone-

go tłuczniem kamiennym. Utwar-

dzenie parkingu to położenie trwa-

łej nawierzchni na ponad 150m2. 

Wartość całego zadania wyniosła 

ponad 147 tysięcy złotych, w tym 

kwota dotacji ponad 64 tysięcy zło-

tych.

mieszkańcy naszych wsi, wsi Gminy Liniewo, zauważają te inwestycje i zmiany, które zachodzą w ich miejsco-
wościach i są im bliskie oraz potrzebne. Trudno jednak wszystkim dostrzec, co tam nowego pojawiło się w drugim 
końcu gminy i dlatego robimy szybki przedświąteczny, jeszcze staro roczny przegląd ostatnich w mijającym roku 
inwestycji, a także tych działań, które będą miały kontynuację w roku przyszłym. 

W Wysinie, Starym Wiecu, 
Płachtach z kolektorem(pod-
łączeniem) do Liniewa wraz 
wymianą sieci wodociągowej i 
budową magistrali przesyłowej 
do Starego Wieca, to zadanie 
realizowane przy udziale środ-
ków z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-
2013 - „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiej-
skiej”. To duże zadanie obej-
muje budowę trzech pompowni 
ścieków, kolektorów grawita-

cyjnych  o łącznie 
długości  ponad 
7,6km, kolekto-
rów tłocznych o 
łącznej długości  
blisko 7,0km, 
długość sieci wo-
dociągowej po-
nad 7,6km. War-
tość zadania to 
ponad 3,5 mln 

złotych, w tym dotacja prawie 2,2 
mln złotych. Zadanie jest realizowa-
ne obecnie na terenie wsi Wysin. W 
miejscowości Płachty wykonano już 
prawie całość zadania(poza monta-
żem przepompowni).  Wysoki stan 
zaawansowania realizacji inwestycji 
jest także w Płachtach. Oceniamy, 
że wykonano do chwili obecnej 50% 
tego zadania(za kwotę ponad 1,8 
mln złotych).

Budowa sieci k a nalizacji sa nitar nej 

i n w e s t y c j e  z m i e n i a j ą  o b l i c z e  n a s z y c h  w s i  
i  p o p r a w i a j ą  k o m f o r t  ż y c i a  i c h  m i e s z k a ń c ó w
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Od dawna mieszkańcy Iłow-
nicy zabiegali o to, by w ich 
miejscowości powstała świetlica 
wiejska z prawdziwego zdarze-
nia. I doczekali się - to zadanie 
będzie realizowane w roku 2013, 

ale już obecnie Gmina Liniewo 
uzyskała na jego realizację do-
tację w ramach programu odno-
wa i rozwój wsi w wysokości 246 
tysięcy złotych. Planowana war-
tość inwestycji to kwota ponad 

403 tysięcy i obejmuje budowę 
budynku świetlicy wiejskiej o 
powierzchni 135,72m2, kubatu-
rze 675,16m3. Budowa świetlicy 
wiejskiej rozpocznie i zakończy 
się w 2013 roku.

Budowa boisk a w lubiesz ynie
W związku z licz-

nymi wnioskami 
mieszkańców zde-
cydowano w roku 
2012 wykonać na 
terenie Lubieszyna  
boisko sportowe o 
nawierzchni trawia-
stej oraz uporząd-
kować teren przy już 
istniejącym boisku 
sportowym. Należało 

odtworzyć istniejącą murawę, za-
montować nowe bramki. Komplek-
su został ogrodzony, wydzielono 
i przygotowano miejsce pod par-
king,  zainstalowano kosze na od-
padki oraz ławki. Zmodernizowano 
także dojazd ten sportowo-rekre-
acyjny teren oraz zjazd z drogi. 
Do końca roku zostanie wykonana 
wiata ze sceną. Koszt wykonania 
prac wyniesie łącznie 60 tysięcy 
złotych.

Rozbudowa i moder nizacja  Domu Sa mopomocy w lubiesz ynie

Cieszyć może ta inicjatywa, bo jej 
zrealizowanie zapewni wielu miesz-
kańcom naszej gminy, tym najbar-
dziej tego potrzebującym, godziwe 
warunki egzystencji oraz profesjo-
nalną opiekę. Zadania polega na 
wykonaniu stanu surowego budynku 
mającego służyć jako dom samopo-
mocy dla osób starszych, schorowa-
nych, wymagających rehabilitacji. 
W pierwszym etapie (planowanym 
na rok 2012) wykonano dokumenta-
cję projektową, a obecnie wznoszo-
ne są mury budynku, który będzie 
miał powierzchnię ponad 200m2,  

tak, by osiągnąć 
stan surowy, 
otwarty. Dalsze 
prace zostaną 
realizowane w la-
tach następnych, 
a dotychczaso-
wy koszt całego 
zadania wyniósł 
157  tysięcy zło-
tych, z tym, że 
Gmina Liniewo 
uzyskała dotację 
w postaci 150 ty-
sięcy złotych.

Budowa świetlicy wiejsk iej w iłownicy

Ta inwestycja była oczekiwana 
bardzo długo: niebezpieczny zakręt 
w Dece na drodze wojewódzkiej nr 
224 doczekała się remontu i mo-
dernizacji! Stało się tak za sprawą 
zaangażowania, niezłomności i 
determinacji radnego i sołtysa 
z Głodowa Pana Jerzego Cza-
piewskiego, komitetu wspie-
rającego mieszkańców so-
łectw Głodowo, Deka, milonki 
i Stefanowo oraz Wójta Gminy 
Liniewo mirosława Warczaka. 
Po kilkuletnich bojach, stara-
niach i częstych odmowach – 
ciągle słyszeliśmy: może póź-
niej, teraz nie ma pieniędzy, 
zastanowimy się, albo coś po-
dobnego. W końcu, po inter-
wencji u samego Prezydenta 
RP(!) Bronisława Komorow-

skiego, udaje się impas przełamać i 
uzyskać wsparcie w Zarządzie Dróg 
Województwa Pomorskiego. Wszyst-
kim zaangażowanym w sprawę ser-
decznie dziękujemy.

Inwestycja ma zostać ukończo-

na do 14 grudnia 2012 roku, jej 
szacunkowy koszt przed przetar-
giem wyliczono na 800 000zł, a po 
przeprowadzeniu przetargu udało 
się tę kwotę zmniejszyć do około 
477 000zł.

R emont i moder nizacja zak r ętu w Dece
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Wszyscy z niepokojem czekamy na informacje dotyczące podatków, zawsze istnieje 
obawa, że będą wyższe, bardziej obciążające naszą kieszeń. A z tej obawy rodzą się 
plotki, które straszą, rozrastają się i coraz dalej odchodzą od prawdy, By tego uniknąć 
publikujemy informacje o najnowszych regulacjach stawek podatkowych w Gminie 
Liniewo.

Porównanie lat  2013  i  2012

Rodz aj nieruchomości
Stawk a w roku

Różnic a
2013 2012

Budynki mieszkalne 0,70 zł/m2 0,68 zł/m2 0,02zł

Budynki rekreacyjne 7,58 zł/m2 7,36 zł/m2 0,22zł

Budynki pozostałe(garaże, budynki 
gospodarcze i inne) 6,70 zł/m2 6,60 zł/m2 0,10zł

Grunty pod jeziorami 4,51 zł/m2 4,33 zł/m2 0,18zł

Drogi 0,23 zł/m2 0,22 zł/m2 0,01zł

Grunty pozostałe 0,35 zł/m2 0,34 zł/m2 0,01zł

Budynki z działalnością gospodar-
czą(warsztaty, sklepy) 19, 30 zł/m2 19,30 zł/m2 -

Budynki zajęte na obrót kwalifiko-
wanym materiałem siewnym 9,87 zł/m2 9,58 zł/m2 0,29zł

Budynki związane z prowadzeniem 
działalności           w zakresie udzie-
lania świadczeń zdrowotnych

4,44 zł/m2 4,31 zł/m2 0,13zł

Budowle(wartość w złotych) 2% wartości 2% wartości -

Grunty zajęte na działalność go-
spodarczą 0,78 zł/m2 0,78 zł/m2 -

Opłata od posiadania psa Nie została wprowadzona Nie została wprowadzona -

Opłata targowa
7zł od stoiska z prosiętami 
12zł od innego stoiska lub 
pojazdu

7zł od stoiska z prosiętami 
12zł od innego stoiska lub 
pojazdu

-

 inFoR m AcJA
Dot YcZ Ąc A  StAWek PoDAtkÓW 

i oPŁ At W  Gminie  linieWo

Podatki
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ulGi  PoDAtkoWe 
Dl A RolnikÓW oR A Z  PR ZeDSiĘBioRcÓW

Rada Gminy Liniewo na sesjach 
w dniach 17 października i 21 listo-
pada 2012 roku podjęła uchwały w 
sprawie podatków na rok 2013. 

Na wniosek Wójta Gminy Liniewo 
– w zakresie podatku od nierucho-
mości - ulgowo potraktowani zostali 
przedsiębiorcy, bowiem podstawowe 
stawki od działalności gospodarczej 
nie wzrosły w stosunku do stawek 
za 2012 rok. Takie rozwiązanie ma 
na celu ograniczenie kosztów dzia-
łalności przedsiębiorców, co w rezul-
tacie pozytywnie wpłynie na popra-

wę ekonomiki funkcjonowania firm, 
a także ma zachęcić przedsiębior-
ców do inwestowania w swoje firmy. 
Odnośnie do innych rodzajów nie-
ruchomości – wprowadzono jedynie 
minimalne wzrosty stawek podatko-
wych. 

W zakresie podatku rolnego – 
Rada Gminy, na wniosek Wójta Gmi-
ny, przychyliła się do obniżenia ceny 
skupu żyta, stanowiącej podstawę 
naliczania podatku rolnego. Obniż-
ka tej ceny wynosi 15,86 zł/q żyta i 
jest wyższa od tej, zastosowanej na  

2012 roku. Za 1 hektar przeliczenio-
wy w 2013 roku rolnicy zapłacą nie 
189,65 zł, lecz 150,00 zł. 

Ta obniżka jest znaczącym ge-
stem władz naszej gminy w stronę 
rolników. Zmniejszenie obciążeń po-
datkowych w sytuacji dużych strat 
w rolnictwie spowodowanych sierp-
niowym gradobiciem, jak również 
kryzysem gospodarczym, korzystnie 
wpłynie na poprawę funkcjonowania 
gospodarstw rolnych. 

Sporządziła EN

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Liniewie, zgodnie z umową 
zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem 
Bank Żywności w Tczewie, pozyskał 
artykuły spożywcze w ramach pro-
gramu „ Dostarczanie żywności dla 
najuboższej ludności Ue 2012 r.”

W okresie przedświątecznym 
pracownicy socjalni przekazali nie-
odpłatnie 6.500 kg artykułów żyw-
nościowych  dwustu rodzinom ko-
rzystającym z pomocy społecznej 

w 2012 r. Były to: mleko, ser żół-
ty, ryż, płatki kukurydziane, dżemy, 
makarony, konserwy mięsne. Pomo-
cy w dystrybucji żywności udzieliło 
sołectwo Orle, które dysponuje od-
powiednią salą oraz powierzchnią 
magazynową spełniającą warunki 
sanitarne. W rozdzieleniu żywności 
udział brali również sołtysi, którzy 
dostarczyli tę pomoc osobom niepeł-
nosprawnym. Dzięki pracy wolonta-
riuszy przekazanie żywności odbyło 

się w tym roku bardzo sprawnie.
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Liniewie współpracuje ze 
Stowarzyszeniem Tczewski Bank 
Żywności  od kilku lat. Pomoc w for-
mie żywności  jest znakomitym uzu-
pełnieniem różnych form  wsparcia 
świadczonych przez pomoc społecz-
ną.

Barbara Okrój

Ży wność dl a potr zebujących

Parafia Rzymskokatolicka pod 
wezwaniem Wszystkich Świętych w 

Wysinie zakończyła realizację za-
dania polegającego na odnowieniu 

elewacji zewnętrznych 
kościoła parafialnego w 
Wysinie. Odbyło się to w 
dwóch etapach: pierw-
szy to ściana zachodnia 
z wieżą i kruchtą, drugi 
etap to pozostałe elewa-
cje, tj. ściana południo-
wa, wschodnia i północ-
na. Na koszty związane 
z renowacją Parafia 
otrzymała dofinansowa-
nie z Unii europejskiej z 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013 oraz  
z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich z 
działania Leader w ra-
mach „Odnowa i roz-
wój wsi”. Łączny koszt 
obu projektów to oko-
ło 861 975 złotych, 
wkład własny Parafii 
to 154 131 złotych, 
otrzymane dofinan-
sowanie 707 842 zło-

tych. Parafia otrzymała także do-
finansowanie z Gminy Liniewo w 
wysokości 6000 złotych.

Parafia realizowała swoje dzia-
łania wraz z partnerami lokalnymi, 
partnerem w dwóch projektach było 
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji 
Wsi Wysin.

Elżbieta Licznerska

R enowacja kościoł a w Wysinie 2012
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Wigilia św. andrzeja to czas 
wróżb i przepowiedni. Zgodnie z tra-
dycją, 23 listopada tego roku, w sali 
widowiskowej GOKSiR w Liniewie 
odbyła się Impreza andrzejkowa. 
Organizatorem spotkania była Bi-

blioteka Publiczna w Liniewie wspól-
nie z GOKSiR. 

Katarzynki i andrzejki - wie-
czory wróżb poświęconych miłości 
i małżeństwu odeszły już prawie 
w zapomnienie. Dawniej w wigi-

lię św. andrzeja 
panny dawały 
upust swojej pomysłowości w 
odczytywaniu przyszłości z różnych 
znaków, zaś Katarzynki były dniem 
wróżb wyłącznie dla chłopców. Dzi-

siaj to już tylko pełna hu-
moru zabawa połączona ze 

wspólnymi wróżbami. Specjalnie na 
tę okazję przygotowano moc róż-
norodnych przepowiedni na bliższą 
i dalszą przyszłość. Lał się wosk, 
kręcono butelką, odczytywano sym-
bole i daty, ciągnięto losy-wróżby. 

Podczas czarów każdy mógł uchy-
lić rąbka tajemnicy, każdy mógł też 
dowiedzieć się o wielu ciekawych 
rzeczach, które czekają na nas już 
niebawem: o swoim przyszłym za-

wodzie, o drugiej „połówce”, o nie-
samowitej przygodzie i „słodkim” 
życiu... Oprócz wesołej zabawy i 
wróżb - traktowanych oczywiście 
przez wszystkich uczestników „z 
przymrużeniem oka” - dla dzieci zo-
stał przygotowany słodki poczęstu-
nek. Zadowolone buzie maluchów 

oznaczały, że popołudnie z 
wróżbami było udane. Na 
następne andrzejki nieste-
ty trzeba będzie poczekać 
kolejny rok mimo tego pra-
cownicy biblioteki i GOKSiR 
nigdy nie zapominają o 
dzieciach i już teraz za-
praszają na zajęcia pla-
styczne:

„ N a j w s p a n i a l s z e 
ozdoby świąteczne”,

które odbędą się 
21.12.2012r. o godz. 
14.30!

Agnieszka Kosiecka

A ndr zejkowe pr zepowiednie
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Pan Andrzej Łankowski z Linie-
wa przysłał do redakcji interesujące 
informacje na temat rośliny, któ-
rą sam chce hodować, gdyż ma o 
niej wiele pozytywnych informacji. 
Jagody GOIa pochodzą z gór Tybe-
tu,  owoce  posiadają bardzo dużą 
zawartość odżywczą i zdrowotną. W 
100 gramach owoców jest 250 mg 
witaminy C, co stawia je na trze-
cim miejscu naturalnych źródeł tej 
witaminy w świecie, posiada jej 50 
razy więcej niż pomarańcza. Długo-

trwałe spożycie wzmacnia organizm 
i dostarcza wielu mikroelemen-
tów i pierwiastków potrzebnych do 
właściwego jego funkcjonowania.  
GOJI jest łatwa w uprawie i nie-
wymagająca. można ją z powodze-
niem uprawiać w całej Polsce. Lubi 
stanowiska słoneczne (wtenczas 
owoce są smaczniejsze i mają wię-
cej właściwości odżywczych. Jest 
zapylana przez owady, pszczoły.  
Dla lepszego owocowania należy sa-
dzić więcej roślin obok siebie. Gleba 

pod uprawę po-
winna być lekka 
i  przepuszczal-
na (nie znosi być 
podlewana dużą 
ilością  wody. 
Jest odporna na 
suszę. Na wiosnę 
roślinę można 
przyciąć dla lep-
szego rozkrze-
wienia się. Dora-
sta do2 -3metry 
wysokości. Wy-
trzymuje mro-
zy do minus 28 
stopni Celsjusza 
(okryta znacznie 
więcej). Odpor-
na na choroby i 
szkodniki. Jed-
noroczne rośliny 

lepiej przetrzymywać przez zimę w 
nie ogrzewanym – jasnym pomiesz-
czeniu, wysadzać wiosną po ustaniu 
przymrozków, glebę wokół rośliny 
ściółkować kompostem lub ściętą 
trawą, w promieniu 1,5-2 metrów. Z 
2 letniej rośliny można zebrać oko-
ło 2 kilogramów owoców. W pełnię 
owocowania wchodzi w 4-5 roku 
uprawy. Zjadać można tylko dojrza-
łe owoce. Owoce przeznaczone do 
przechowywania lub suszenia nie 
należy dotykać gołą ręką ponieważ 
zachodzi proces utleniania i owoce 
czernieją, najlepiej strząsać owoce 
na rozłożone pod rośliną materia-
łowe maty. Owoce są dojrzałe i na-
dają się do spożycia gdy przybierają 
bardzo intensywną czerwoną barwę. 
Suszone owoce wyglądają jak ro-
dzynki, można je zjadać, suszone a 
także na surowo. Suszone jak i su-
rowe nadają się na: dżemy, nalewki, 
sałatki, zupy, ciasta, mus. Herbata 
sporządzona ze suszonych owoców; 
zalewamy wrzątkiem i odstawiamy 
na 12 godzin. Owoce należy su-
szyć w cieniu do 25 stopni Celsju-
sza. Kwitnie w czerwcu do września, 
jagody dojrzewają od sierpnia do 
pierwszych przymrozków. Tegorocz-
na roślina na wiosnę będzie dwulet-
nią, gotową do wysadzenia.

ciek awostk i pr zyrodnicze
Witalne jagody Goi A

W listopadzie 2012 roku odbył się 
konkurs plastyczny dla klas 0-6 pod 
hasłem „Zima w mojej przytulnej 
miejscowości”. Interpretacja owe-
go tematu została zaprezentowana 
przez uczniów poprzez różnorodne 
techniki plastyczne. młodzi plasty-
cy w swoich pracach wykorzystali 
różnego rodzaju materiały i przed-
mioty: plastelinę, watę, kasze man-

ną, brokaty, kolorowy papier, farby. 
Dzieciaki stworzyły ciekawe, peł-
ne różnorodnych barw „widoki za 
oknem”. Prace należało wykonać w 
formacie a4 i dostarczyć do Biblio-
teki w Liniewie. Jury w składzie: 
Genowefa Rekowska, Lucyna Piwo-
warczyk, agnieszka Pobłocka i Ire-
na Rekowska po obejrzeniu 16 prac 
plastycznych wytypowało poszcze-

gólne miejsca w III kategoriach wie-
kowych. Wybór najlepszych prac był 
naprawdę trudny, ponieważ wszyst-
kie prace były bardzo ciekawe oraz 
prezentowały wysoki poziom arty-
styczny. Rozdanie nagród już nieba-
wem. 

Agnieszka Kosiecka

konkurs pl ast yczny
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Stowarzyszenie Rozwoju i Pro-
mocji Wsi Wysin kończy realiza-
cję projektu „edukacja oknem  
na świat – kontynuacja 2012” fi-
nansowanego z Unii europejskiej 
w ramach europejskiego Fundu-
szu Społecznego, który był reali-
zowany od marca tegoż roku, a 
którego partnerem była Parafia 

Wysin.  W ra-
mach projektu 
udostępniana 
była świetlica 
dla mieszkań-
ców, dzieci już 
kolejny rok 
uczyły się do-
datkowo języka 

angiel-
skiego, 
m i a ł y 
m o ż -
l i w o ś ć 
skorzy-
stania z 
pomocy 
nauczy-

ciela w odrabianiu lekcji, były w 
Centrum Nauki eksperyment w 
Gdyni. a teraz, 9 grudnia (nie-
dziela), zapraszamy dzieci wraz 
z rodzicami na DZIeŃ eUROPeJ-
SKI w WYSINIe połączony ze 
spotkaniem mikołajkowym. Im-
preza odbędzie się w świetlicy 
wiejskiej przy ulicy Wyzwolenia, 
a rozpocznie o godzinie 15.

Stowarzyszenie Rozwoju i Promo-
cji Wsi Wysin realizowało od maja do 
końca października projekt dofinan-
sowany przez Gminę Liniewo pod 
nazwą „aktywność fizyczna w Gmi-

nie Liniewo”,  którego celem było 
zwiększenie motywacji do aktywne-
go spędzania czasu przez mieszkań-
ców gminy. W ramach projektu pro-
wadziliśmy zajęcia z Nordic Walking, 

zajęcia dla kobiet z zakresu aerobi-
cu oraz zorganizowany został festyn 
rekreacyjno – sportowy połączony z 
odpustem parafialnym.

Elżbieta Licznerska

Projekt „Wolontariat rozwija 
wieś” jest pilotażowym programem 
z zakresu wolontariatu długotermi-
nowego, który jako komponent zo-
stał wpisany do tegorocznego kon-
kursu w Programie Operacyjnym 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
2012. Federacja Inicjatyw Oświa-
towych wspólnie z Fundacją Wspie-
rania aktywności Lokalnej „FaLa” z 
Wrocławia, złożyły ofertę wspólną, 
która została pozytywnie zweryfiko-
wana i dzięki czemu obie instytucje 
ogłaszały nabory dla stowarzyszeń 
działających we wsiach, dając im 
możliwość wzięcia udziału w pro-
gramie i pozyskania wolontariusza, 
który w czasie pobytu w naszej wsi 
otrzymuje utrzymanie i drobne kie-
szonkowe. 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promo-
cji Wsi Wysin przystępując do tego 
Programu przyjęło wolontariusza, 
który będzie nieodpłatnie świadczył 
pracę na rzecz naszej lokalnej spo-
łeczności. Gościmy w Wysinie młode-
go człowieka, który będzie poznawał 

n a -
s z ą 
spo-
łecz-

ność, będzie animował zajęcia w 
prowadzonej przez Stowarzyszenie 
świetlicy. Dzięki obecności wolon-
tariusza świetlica jest udostępniana 
do godziny 21 od poniedziałku do 
piątku. W środy zapraszamy miesz-

kańców (młodzież, dorośli) na spo-
tkania przy kartach, w piątek zapra-
szamy na gry planszowe, warcaby, 
szachy, a co drugą sobotę na film z 
dyskusją o godzinie 16. 

Elżbieta Licznerska
 Prezeska SRiPWW

eduk acja ok nem na świ at – kont ynuacja 2012

Akt y wność fizyczna w Gminie liniewo

Wolontari at rozwija wieś
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6 grudnia dzieci zebrały się o go-
dzinie trzeciej po południu, bo tak 
były umówione ze wspaniałym, 
uśmiechniętym mikołajem.  Wszyst-
kie maluchy brały udział w konkur-
sach z nagrodami, zabawach przy 
muzyce, śpiewały i tańczyły, było 
mnóstwo radosnych przeżyć dla naj-
młodszych. Gdy  mikołaj wreszcie do 
nas dotarł, rozległ się krzyk radości, 

co oznaczało, że dzieci były bardzo 
zadowolone: chętnie podchodziły do 
mikołaja i odbierały czekolady, które 
mikołaj  wręczał każdemu dziecku. 
Bardzo dziękujemy Świętemu miko-
łajowi za przybycie oraz wszystkim 
rodzicom, którzy przyprowadzili do 
nas swoje pociechy, gdyż jest to su-
per zabawa dla dzieci oraz miła roz-
rywka dla dorosłych. 

święt y mikoł aj, jak co roku  
zawitał w Domu kultury w liniewie

Pracownicy GOKSiR życzą wszyst-
kim Wesołych, zdrowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia. Grudzień 
to czas spokoju i radości, ale też 
intensywnej pracy. W tym miesią-

cu będą odbywać się liczne spo-
tkania opłatkowe - klubów seniora, 
KGW, sekcji z GOKSiR, seniorów z 
różnych miejscowości Gminy Linie-
wo. Wszystkich serdecznie zapra-

szamy na dzielenie się opłatkiem, 
okazywania miłości i otwartości dla 
wszystkich ludzi. 

Irena Rekowska, Lucyna 
Piwowarczyk, Agnieszka 
Pobłocka, Alicja Koprek

„opł atek” w Wysinie

Spotk ania opł atkowe
Zgodnie z wieloletnią tradycją, w 

okresie okołoświątecznym, organi-
zowane są, tak zwane, „spotkania 
opłatkowe” różnych grup mieszkań-
ców naszej Gminy Liniewo. To oka-
zja do porozmawiania z dawno nie 
widzianymi znajomymi, sąsiadami, 
kolegami, do podsumowania zdarzeń 
mijającego roku, a także możliwość 

złożenia sobie życzeń świątecznych 
i noworocznych. Nie na wszystkich 
tych spotkaniach będziemy mogli 
być przed oddaniem do druku tego 
wydania gminnej gazetki, ale infor-
mujemy o nich, wszystkim dzięku-
jemy za zaproszenia i przyłączamy 
się do dobrych, serdecznych i przy-
jaznych życzeń.

6 grudnia 2012 sala OSP w Wy-
sinie - spotkanie dla mieszkańców-
seniorów Wysina, Chróstów Wysiń-
skich,

11 grudzień 2012 GOKSiR – spo-
tkanie dla mieszkańców Liniewa, 
Liniewskich Gór, Sobącza, Lubieszy-

na, Lubieszynka, małego Liniewa
13 grudnia 2012 – spotkanie Klu-

bu Seniora w Liniewie
18 grudnia – spotkanie opłatkowe 

KGW Liniewo
19 grudnia – spotkanie opłatkowe 

sekcji z GOKSiR

5 stycznia 2013 – spotkanie ma-
tek różańcowych

8 stycznia 2013 – spotkanie 
opłatkowe w Orlu

W styczniu też planowane jest 
spotkanie opłatkowe w Głodowie.

Dat y spotk a ń opł atkow ych

Zdążyliśmy, przed oddaniem gazet-
ki do drukarni, uczestniczyć we wspa-
niałym spotkaniu w  Wysinie: msza 
Święta odprawiana przez proboszcza 
księdza andrzeja Żura, Kaszubskie Ja-
sełki zaprezentowane przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w Wysinie, a 
przygotowane pod kierunkiem na-

uczyciela języka kaszubskiego Grze-
gorza Prądzyńskiego i prowadzącą fi-
lię wysińską Biblioteki Gminnej Irenę 
Bałachowską, spontaniczne łamanie 
się opłatkiem i wzajemne składanie 
życzeń przez  wszystkich uczestników 
spotkania, a wśród nich byli przedsta-
wiciele władz Gminy Liniewo z Wój-

tem mirosławem Warczakiem na czele 
oraz reprezentancie wielu instytucji i 
organizacji działających  na naszym 
terenie. Była możliwość spotkania się  
z dawno nie widzianymi znajomymi, 
pogadania o ważnych sprawach, po-
wspominania... Tak będzie na wszyst-
kich spotkaniach opłatkowych.
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
 

NA ZABAWĘ SYLWESTROWĄ   

DO GOKSIR W LINIEWIE 

 

START : 20.00 ! 
 

Bilet z konsumpcją – 260 zł od pary  

- obiad – ciepłe przekąski – sałatki-  ciasto – szampan – napoje – kawa- barszcz         

Bilet bez konsumpcji – 150 zł od pary  

- ciasto – kawa – szampan - napoje 

 

 
Umilać zabawę będzie 

ZESPÓŁ BRASS Z GDAŃSKA 
 

 

Sprzedaż biletów  w  GOKSiR do dnia 19 grudnia: 

tel : (058) 687-85-35 


